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Uitspraak: doe maar op de daken…. 

Model UT heeft berekend dat wanneer er 60% van het 
geschikte dakoppervlak belegd wordt met zonnepanelen 
we ca. 10% van de opgave van de Energietransitie halen. 

 

Daken benutten: ja maximaal doen, maar daarnaast moet 
er nog meer gebeuren. 



€ 74.000.000 € 74.000.000 

Oldenzaal Dinkelland Losser Tubbergen 

Huishoudens Huishoudens 



Doelstelling: Doelstelling: 

Duurzame energie en 

warmte 

Duurzame energie en 

warmte 

Voorzieningen in de kernen 

op peil 

Voorzieningen in de kernen 

op peil 

Leefbaarheid Leefbaarheid 



Beleidskader “Mogelijkheden voor 
zonnevelden in NOT” 

- Opgesteld in samenspraak NOT gemeenten  

- Draagt bij aan gestelde NOT doel: 20% in 2023 

- Duidelijkheid bieden aan lokale initiatieven, energie coöperaties, 
agrariërs en ontwikkelaars 

- Ook behoefte aan kaderstelling vanuit aantal raden 

- Handreiking zonnevelden provincie = basis 

- De leefomgeving verandert door de energieopgave 

- Uitgangspunt: Lusten en Lasten lokaal  

- Dynamisch kader: aanvullingen en wijziging mogelijk 

 

 



Waar wel en waar niet? 

Waar wel: 

• Op daken 

• Braakliggende gronden 

• Voormalige stortlocaties 

• Cultuurgronden 

Minder geschikt: 

• De Essen 

• Stuwwalgebied 

• Historische 
landgoederen 

 

Niet geschikt: 

• Natura2000 

 

 

 



Landschappelijke inpassing 

• Basis is Handreiking kwaliteitsimpuls zonnevelden 

Onder andere: 

– Aansluiten op de omgeving 

– Randen met kwaliteit in aansluiting op de omgeving 

– Meervoudig ruimtegebruik 

– Bijdrage aan natuur en biodiversiteit 

– Bijdrage aan klimaatbestandigheid (geen verharding) 



Participatie (geest omgevingswet) 

Uitgangspunt: Lusten en Lasten lokaal! 

- Initiatiefnemer gaat in gesprek met omwonenden 

- Inspraak over vormgeving en inpassing 

- Vormen van participatie voor omgeving (kern, dorp, gemeente, NOT) 

- Uitgifte aandelen/obligaties (streven naar 25%) 

- Postcoderoos dmv lokale energie coöperatie 

- Inloopbijeenkomst voor omgeving 

- Kwaliteitsinvestering:  tot 1 ha € 0,- 

    1 – 3 ha € 400 per ha x 25 jaar 

    en groter dan 3 ha €800 per ha x25 jaar 

 

 

 



Leges 

• Raad gaat over de legesverordening apart besluiten 

– In beleid staat een aanbeveling; 
• Initiatiefnemer heeft geen SDE subsidie verkregen; maximaal € 

2.500 leges 

• Berekening leges over de onderconstructie (is ca 15% van de 
bouwsom) 

 

 



Proces 

• Ontwerp ligt ter inzage van 9 november t/m 20 
december 

• Inspraakreacties mogelijk 

• Dan besluitvorming in de 4 colleges van NOT 

• Besluitvorming raden NOT 

 

 

Evaluatie: na één jaar of wanneer de doelstelling van 
20% duurzame opwek is behaald in NOT verband 



Eindboodschap: 

 

• We staan met z’n allen voor een hele grote 
opgave rondom de klimaatverandering  en 
energietransitie! 

• Met alleen lokale initiatieven komen we er 
niet, mix lokaal en professionele ontwikkelaars 

 

 

 


